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ABSTRACT 
CDMA 2000 1x EV-DO, the extended version of the previous CDMA version which is CDMA 2000 1x, is designed for 
accommodating the need of asymmetric data communication such as internet download for higher capacity up to 2.4 
Mbps downstream and 153 Kbps upstream. The problem occurred in the CDMA 2000 1x EV-DO is when the terminal, 
which is accessing the internet services, is connected in a certain speed. This connection will affect the change in quality 
of the signal received in the form of throughput and Bit Error Rate (BER). This paper presents the results of analysis of 
the effect of the user movement in terms of its throughput and BER. By comparing the throughput and BER with the 
increase of the MS speed, then the BPSK mapping is the most stable. Besides, BER from BPSK is the lowest one and BER 
8-PSK is the highest. This is caused by the increase of MS speed, which has an effect on the faster respond canal. In this 
case, it is required to make a fast decision from 0 to 1. Since BPSK 1 only has 1 bit, then the decision making has to be 
taken faster and easier. However, if it is compared to the HTTP and video streaming services, BER BPSK is not too 
different. 
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1. Pendahuluan 
Perkembangan layanan CDMA pada saat sekarang ini sangat pesat. Layanan CDMA dapat berupa voice dan data. 
Kapasitas layanan data (data rate) pada CDMA 2000 1x disamping masih relatif masih kecil yaitu 153 Kbps, juga 
sifatnya simetris (kecepatan arah upstream dan downstream sama), sedangkan untuk aplikasi layanan data (internet) pada 
umumnya lebih banyak menggunakan kecepatan yang asimetrik (downstream lebih besar dari pada upstream) seperti 
dalam download file dari WEB server sehingga CDMA 2000 1x menjadi kurang efisien. 
 
Untuk itu maka dikembangkan CDMA versi baru yang mampu meningkatkan kapasitas/kecepatan data dengan mode 
asimetrik yakni CDMA 1x EV-DO. Perbedaan lainnya adalah bahwa CDMA 1x EV-DO ini hanya untuk layanan data 
saja, tidak untuk voice. Kapasitas data yang dikirim sampai dengan 2,4 Mbps. Permasalahannya adalah jika pengguna 
berpindah (mobilitas) dari satu BTS ke BTS lain. Ini tentunya berhubungan dengan kecepatan dan kapasitas data. 
Kecepatan dan kapasitas data ini berhubungan dengan data throughput, yang merupakan salah satu parameter kinerja 
jaringan. 
 
CDMA2000 1x EV-DO beroperasi secara berbeda dengan IS-2000, CDMA2000 1x EV-DO beroperasi secara dedicated 
RF carrier untuk mendukung layanan data, dengan hanya menggunakan 1 carrier dengan bandwidth 1,25 Mhz mampu 
menghasilkan kecepatan data hingga 2,4 Mbps. Berbeda dengan IS-2000 dimana satu carrier digunakan untuk voice & 
data dengan mayoritas voice, maka kecepatan data yang bisa dihasilkan maksimal 153 Kbps. Sehingga dapat dikatakan 
CDMA2000 1x EV-DO dan CDMA 2000 1x menggunakan frekuensi carrier (pembawa) yang berbeda. 
 
2.  Sistem CDMA2000 1x EV-DO 
Sistem CDMA2000 1x EV-DO dioptimalkan untuk layanan data. Salah satu alasan utamanya adalah bahwa suara dan 
data mempunyai kebutuhan yang sangat berbeda dan akan tidak efisien jika dua layanan menjadi satu. Oleh karena itu, 
CDMA2000 1x EV-DO membutuhkan suatu pemisahan kanal CDMA. Sinyal pilot forward link pada sistem CDMA2000 
1x EV-DO ditransmisikan pada kanal time-multilex. Suatu burst pilot tidak ditransmisikan melewati pemisahan kanal 
kode seperti pada IS-95/1x tetapi dimasukkan ke dalam radio pada forward link pada waktu yang ditentukan. Sinyal pilot 
selalu ditransmisikan dengan kekuatan penuh, jadi akurasi perkiraan dapat dengan cepat dihitung pada mobile station. 
Sebagai tambahan, periode burst pilot disinkronisasi pada base station agar tidak terganggu dengan sinyal data dari sel-
sel lain. 
 
CDMA2000 1x EV-DO mempunyai physical layer yang sangat berbeda dengan IS-2000. Sebagai dampaknya, maka 
perlu tambahan hardware untuk menjalankan/mengoperasikan sistem CDMA2000 1x EV-DO pada jaringan CDMA2000 
1x yang telah ada. Gambar 1 menunjukkan arsitektur jaringan yang menggunakan CDMA 1x EV-DO. Bagian-bagian 
yang bercetak tebal menunjukkan hardware yang ditambahkan untuk mendukung CDMA2000 1x EV-DO. 
 . 
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Gambar 1. Sebuah Typical Jaringan Wireless Menggunakan CDMA2000 1x EV-DO. Bagian Yang Digaris Tebal 
Menunjukkan Layanan CDMA2000 1x EV-DO 

 
3.  Model Sistem 
Sistem dimodelkan dalam sebuah area cakupan yang terdiri dari 7 sel heksagonal dengan radius masing-masing BTS 
sekitar 5 km. Penentuan coverage sel dilakukan pada daerah urban karena merupakan kondisi kanal yang terburuk, 
perhitungannya menggunakan model Okumura-Hatta. Daya pancar arah downlink sebesar 15 watt. Bit Kirim 10000, Chip 
Kirim 1,2288 Mcps, Data Rate 38,4 kbps untuk HTTP,614,4 kbps untuk video streaming, 2400 kbps untuk FTP, SNR 0 
dB sampai 20 dB, modulasi yang digunakan pada sistem EV-DO yaitu modulasi adaftif BPSK, QPSK, dan 8-PSK. 
 
Adaptive Modulation adalah proses penyesuaian secara dinamik tipe modulasi dari channel yang disesuaikan dengan 
kriteria yang diinginkan, misalnya interferensi dan kecepatan transmisi data. EV-DO menggunakan quick adaptive 
modulation untuk mengoptimasi kecepatan transmisi data. Untuk mobile station yang beroperasi dekat dengan BTS yaitu 
dengan Ec/Nt yang tinggi maka akan digunakan tipe modulasi yang paling efisien. Sedangkan untuk mobile station yang 
berada di ujung sel yaitu jauh dari BTS, maka akan digunakan modulasi yang tahan terhadap interferensi. Perubahan 
modulasi ini dapat dilakukan tiap 1.67 x 10-3 detik atau time slot. 
 
Pada awal simulasi digunakan modulasi QPSK dengan mengasumsikan kondisi pilot (Ec/Nt) yang terburuk. Selanjutnya 
digunakan simulasi QPSK/8-PSK/BPSK, sesuai dengan kondisi pilot yang memungkinkan. Jenis mapping diasumsikan 
seperti pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Hubungan Nilai Ec/Nt Terhadap Jenis Mapping 
Nilai Ec/Nt Jenis Mapping Letak Sel MS 

Ec/Nt ≤  -14 dB BPSK CDMA 2000 1x 
-14 dB < Ec/Nt ≤ 1 dB QPSK CDMA 2000 1x EV-DO 

Ec/Nt  > 1 8-PSK CDMA 2000 1x EV-DO 
  

3.1 Model Pergerakan Hibrid Terminal 
Mobile station (hibrid terminal) dimodelkan bergerak dari pusat sel CDMA 2000 1x EV-DO menuju sel CDMA 2000 1x 
dengan jarak tempuh 0 sampai 5 km dengan kecepatan 0 sampai dengan 70 km/jam. Pergerakan MS yang menjauh dari 
BTS i mengakibatkan redaman sebesar Li (r,θ) pada persamaan berikut : 

( )2 2 2( , ) ( ) 2. . .cos(| |) .
l

i i i i iL r r r r r Kθ θ θ= + − −  

dimana (r,θ) adalah posisi MS, ri dan θi adalah jarak dan sudut antar MS dan BTS penginterferensi, dan r = Jarak MS 
terhadap BTS awal = 0 – 10 Km, ri = Jarak antara BTS penginterferensi terhadap MS, iθ = Sudut dari MS terhadap BTS 

= 30o, Ki = Variabel acak lognormal = 1010
iX

, Xi = Variabel acak Gaussian = 6 dB, serta l = Pathloss exponent = 3,5 (tipikal 
daerah urban). 

 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2008; Bali, November 15, 2008                                                                     KNS&I08-005 

 

 26

 
Gambar 2. Model Sistem 

 
3.2 Model Kanal 
Respon kanal adalah salah satu fenomena dalam proses transmisi sinyal, pengaruhnya akan sangat terasa pada sistem 
wideband. Pada proses transmisi, sinyal yang sampai ke receiver tidak hanya melewati satu jalur tetapi datang dari 
berbagai jalur (multipath). Selama proses transmisi, sinyal-sinyal multipath tersebut akan mengalami pergeseran fasa dan 
variasi waktu tunda yang selalu berubah-ubah. Pengaruh dari perbedaan waktu lintasan sinyal akan mengakibatkan 
pergeseran relatif fasa antara komponen fasa utama bersuperposisi dengan komponen fasa lintasan lain. Hal ini akan 
mengakibatkan penguatan atau redaman sinyal terima. Akibat dari perlakuan demikian maka level sinyal terima di 
receiver akan mengalami fluktuasi. Apabila level sinyal terima berada di bawah nilai ambang batas receiver maka sinyal 
tersebut mengalami fading. Fading yang terjadi akibat adanya multipath biasa dinamakan multipath fading. Pada simulasi 
digunakan model kanal multipath fading rayleigh dengan 6 path delay, seperti terlihat pada Gambar 3. 

     
      Gambar 3. Model Kanal Fading Rayleigh dengan 6 Path Delay 

 
dimana: 
S(t) = sinyal yang dipancarkan pengirim. 
Gi (t) = variabel acak dengan distribusi rayleigh i=1,2,3,...,6 
Y(t) = Penjumlahan sinyal terima di antena, dimana tiap lintasan telah mengalami delay multipath. 

 
Tiap lintasan adalah i.i.d (independent and identically distributed) dengan nilai path delay dan power delay profile adalah 
sebagai berikut: 

 
Tabel 2. Parameter Untuk Model Kanal Transmisi [4]. 

  TAP # 1 TAP # 2 TAP # 3 TAP # 4 TAP # 5 TAP# 6 
Delay (ns) 0 310 710 1090 1730 2510 

Relative path power (dB) 0 -1 -9 -10 -15 -20 
 
Penggunaan parameter di atas diambil dari[4] berdasarkan pertimbangan bahwa komunikasi berlangsung di lingkungan 
vehicular A, dimana mayoritas user yang berkomunikasi adalah mobile dengan medium speed dan[4] adalah hasil 
pengukuran yang dikhususkan untuk layanan standar 3G. Parameter-parameter kanal multipath fading rayleigh mengikuti 
standarisasi IMT-2000 Vehicular A channel Model. 
 
4.  Analisis efek Pergerakan 
4.1 Analisis Perhitungan Daya Pilot(Ec/Nt) Terhadap Jarak 
Dari hasil analisis memperlihatkan bahwa nilai Ec/Nt pada 0 (pusat BTS CDMA 2000 1x EV-DO) sampai 5 Km menjauhi 
BTS, dengan penambahan jarak 0,3 Km. Dapat dilihat bahwa dengan daya transmit dari BTS yang selalu maksimum (15 
Watt) maka semakin menjauhnya MS dari BTS, daya pilot (Ec/Nt) pada MS semakin menurun. Kalau dilihat pada jarak 
4,5 Km dari BTS, akan muncul nilai Ec/Nt  sebesar -15 dB. Hal ini disebabkan oleh adanya large scale fading. 
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Gambar 4. Hasil Perhitungan Ec/Nt 

  
4.2 Analisis Throughput dan BER terhadap Kecepatan 
Pada bagian ini memperlihatkan analisis throughput dan BER terhadap kecepatan dalam simulasi sebanyak 100 kali 
iterasi. Simulasi ini dilakukan dengan SNR yang berbeda-beda yakni 5, 10, dan 20 dB. Selain itu simulasi ini juga 
divariasikan dengan membedakan bitrate setiap layanan yaitu HTTP (38,4 kbps), video streaming (614,4), dan FTP (2,4 
Mbps). Kecepatan di simulasi ini adalah antara 0 sampai 70 km/jam. Hasil dari simulasi dapat diringkas dalam beberapa  
tabel di bawah ini 

Tabel 3. Throughput Layanan HTTP (38,4 kbps) Terhadap Kecepatan  

Mapping Throuput Maks (%) SNR (dB) Kec (km/jam) Throuput Min (%) SNR (dB) Kec (km/jam) 
QPSK 100 20 10 - 30 ±22 5 70 
8-PSK 100 20 10 - 30 ±20 5 70 
BPSK 100 20 10 - 20 ±1 5 70 

 
Tabel 4. BER Layanan HTTP (38,4 kbps) Terhadap Kecepatan  

Mapping BER Maks SNR (dB) Kec (km/jam) BER Min SNR (dB) Kec (km/jam) 
QPSK ±0,38 5 70 0 20 10 -30 
8-PSK ±0,4 5 70 0 20 10 - 30 
BPSK ±0,99 5 70 0 20 10 – 55 

 
Tabel 5. Throughput Layanan Video Streaming (614,4 kbps) Terhadap Kecepatan 

Mapping Thr Maks (%) SNR (dB) Kec (km/jam) Thr Min (%) SNR (dB) Kec (km/jam) 
QPSK 100 20 10 - 20 ±22 5 70 
8-PSK 100 20 10 - ±38 ±18 5 70 
BPSK 100 20 10 - ±52 0 5 70 

 
Tabel 6. BER Layanan Video Streaming (614,4 kbps) Terhadap Kecepatan 

Mapping BER Maks SNR (dB) Kec (km/jam) BER Min SNR (dB) Kec (km/jam) 
QPSK ±0,38 5 70 0 20 10 - 20 
8-PSK ±0,4 5 70 0 20 10 - ±38 
BPSK ±0,9 5 70 0 20 10 – ±52 

 
Tabel 7. Throughput Layanan FTP (2,4 Mbps) Terhadap Kecepatan 

Mapping Thr Maks (%) SNR (dB) Kec (km/jam) Thr Min (%) SNR (dB) Kec (km/jam) 
QPSK 100 20 10 - 20 ±7 5 70 
8-PSK 100 20 10 - 60 ±9 5 70 
BPSK 100 20 10 - 60 ±10 5 70 

 
Tabel 8. BER Layanan FTP (2,4 Mbps) terhadap Kecepatan 

Mapping BER Maks SNR (dB) Kec (km/jam) BER Min SNR (dB) Kec (km/jam) 

QPSK ±0,43 5 70 0 20 10 - 20 
8-PSK ±0,4 5 70 0 20 10 - 60 
BPSK ±0,9 5 70 0 20 10 - 60 

Dengan membandingkan nilai throughput dan BER seiring dengan bertambahnya kecepatan MS maka dapat dilihat 
bahwa mapping BPSK yang paling konstan. Selain itu juga BER dari BPSK paling kecil dan BER 8-PSK yang paling 
besar. Ini disebabkan karena semakin meningkatnya kecepatan MS maka respon kanal makin cepat juga, sehingga 
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dibutuhkan pengambilan keputusan dari bit 0 dan satu yang cepat. Oleh karena BPSK 1 simbol hanya mewakili 1 bit 
maka pengambilan keputusan semakin cepat dan mudah. Namun, jika dibandingkan dengan layanan HTTP dan video 
streamming throughput maksimum dan BER BPSK tidak terlalu berbeda. 
 
5. Kesimpulan 
Setelah menganalisis hasil simulasi seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa 
kesimpulan di bawah ini. 
1. Penambahan jarak menyebabkan menurunnya daya pilot dalah hal ini Ec/Nt. Hal ini disebabkan karena semakin jauh 

letak MS dari BTS maka redaman sinyal terima akan semakin besar dan akan habis pada jarak ±4,8 km. 
2.  Untuk mobilitas MS dengan kecepatan yang semakin tinggi dengan perubahan yang cepat maka mapping yang baik 

adalah BPSK. Ini dapat dilihat dengan throughput maksimum selalu 100% untuk setiap mapping dan setiap 
layanan(data rate) di SNR 20 dB begitu juga dengan BER minimum yang menunjukkan rata-rata 0. Juga dapat 
dilihat pada SNR 5 dB juga terlihat nilai throughput maksimum ±88% sampai 100% begitu juga dengan BER 
minimum yang menunjukkan rata-rata 0. Hasil tersebut dikarenakan semakin kecepatan MS maka respon kanal juga 
semakin cepat sehingga dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat (bit 0 dan 1). Oleh karena itu mapping BPSK 
dengan mewakili 1 bit dengan 1 simbol merupakan pengambilan keputusan paling cepat. Sehingga nilai throughput 
semakin tinggi dan nilai BER semakin rendah. 

3.  Kenaikan dan penurunan throughput dan BER juga dipengaruhi oleh besarnya nilai SNR dengan catatan pergerakan 
MS konstan. Dapat juga diketahui bahwa besarnya nilai SNR maka merepresentasikan kondisi kanal yang lebih baik. 
Dari ketiga mapping yang digunakan maka mapping 8-PSK yang paling baik jika nilai SNR tinggi dengan nilai 
throughput maksimum rata-rata 100% dan nilai BER minimum sebesar 0. Sebab dengan menggunakan mapping 8-
PSK dengan SNR yang tinggi akan mempermuda pengambilan keputusan. Untuk SNR yang rendah maka mapping 
BPSK yang paling baik, karena dengan SNR minimum dapat dihahasilkan throughput minimum yakni rata-rata 
±67% sampai ±73% dan BER maksimum rata-rata ±0,17 sampai ±0,27. 

4. Dengan semakin tingginya data rate maka akan meningkatkan efisiensi bandwidth. Dari ketiga mapping yang 
digunakan maka untuk menghasilkan efisiensi bandwidth maka mapping 8-PSK yang paling cocok (untuk SNR 
tinggi) dengan nilai throughput maksimum rata-rata 100% dan nilai BER minimum sebesar 0. 
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